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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES (PPST)
DA UFSC: ENFATIZANDO PARTICULARIDADES
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A fim de melhor direcionar a expansão do PPST da UFSC (Biblioteca
Central/ BU-n=28, Reitoria/R-n=39, Núcleo de Processamento de
Dados/NPD-n=31 e Restaurante Universitário/RU-n=34), foram coletados,
de maio a julho de 2001, dados que pudessem indicar e risco de
morbidade/mortalidade (através do IMC - balança TANITA) e a probabilidade
de incidência dos DORT/LER (através da flexibilidade do ombro, cotovelo e
punho - teste de BLOOMFIELD) nos servidores desta instituição pública. Os
resultados da amostra (n=132) sugerem que 50,8% da amostra
classificaram-se, segundo a OMS (1997), na categoria de massa corporal
normal (NPD=47,1%), sendo que 22,7% encontraram-se abaixo do peso
(R=28,2%) e 21,2% situaram-se como moderadamente obesos (BU=32,1%).
O risco de morbidade/mortalidade verificado sugeriu que não há risco para
a maioria da amostra (54,5%), sendo necessária uma intervenção mais
específica nos setores R (12,1%), relacionada à prevenção às doenças
cardiovasculares e RU (5,3%), relacionada à prevenção do diabetes mellitus
e distúrbios na vesícula biliar. A fim de melhor prevenir os DORT/LER, as
sessões de ginástica laboral deverão enfatizar ainda mais os exercícios de
alongamento da abdução do ombro na BU (92,8%); flexão do punho no RU
(85,3%); extensão do punho no RU (97%); flexão do cotovelo no RU (66,7%) e
hiperextensão do cotovelo no RU (80,6%). Deste modo, os resultados
sugerem que o PPST deve ser direcionado ao máximo para a especificidade
da tarefa realizada e características salutares da maioria dos funcionários,
fazendo com que o programa tenha maior eficácia ao suprir as carências dos
trabalhadores.
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